
Herstructurering van de NOVA

Meer mogelijkheden om in te
spelen op een veranderend
tijdsbeeld
In het septembernummer van Filmbeeld hebben wij
getracht onze lezers in chronologische volgorde een
verslag te geven van alle zaken, die geleid hebben tot
het bestuursvoorstel inzake herstructurering van de
NOVA.
Een voorstel, dat inmiddels in principe op de algemene
ledenvergadering van 12 mei 1984 met grote meerder-
heid werd aangenomen en dat in details uitgewerkt
aan de algemene ledenvergadering van 24 november
a.s. voorgelegd zal worden.

CENTRAAL
Voor adressen van de NOVA, be-
treffende organisatie, be-
stuursleden en Filmbeeldcorres-
pondenten zie pagina 23 in onze
uitgave van juli/augustus 1984.

Wat houdt dit voorstel nu in grote
lijnen in?
Bij de NOVA kunnen aangesloten
zijn:
- FILMCLUBS. Deze clubs beta-
len aan de NOVA een contributie,
afhankelijk van het totaal aantal
clubleden en de NOVA verleent
hiervoor aan de club de volgende
faciliteiten:
- één abonnement op Filmbeeld;
- bestuurlijke ondersteuning door

het organiseren van kadercur-
sussen en het assisteren bij het
opstellen van statuten en regle-
menten;

- het geven van programma-ad-
viezen;

- het beschikbaar stellen van
speciale programma's;

- het beschikbaar stellen van cur-
sussen en/of het verlenen van
hulp bij de organisatie van cur-
sussen;

- het aanbieden van lezingen en
demonstraties;

- het beschikbaar stellen van pro-
gramma's uit de filmotheek te-
gen een speciaal tarief;

- groepskortingen voor artikelen
uit de NOVA-winkel;

- informatie via NOVAskoop;
- het ter beschikking stellen van

juryleden;
- het geven van adviezen met

betrekking tot het aanvragen
van subsidies, zowel plaatselijk,
regionaal als landelijk;

- het recht op het organiseren
van wedstrijden in NOVA ver-
band;

- het verlenen van hulp bij het
opleiden van juryleden;

- dekking van de WA-verzekering
bij filmen in groepsverband on-
der polisvoorwaarden (belang
NOVA leden);

- toegang tot publiciteit via NOVA
publikaties en Teletekst;

- toegang tot internationale con-
tacten (UNICA);

- deelname aan door de NOVA
georganiseerde excursies en
evenementen.

Filmerspaspoort
Leden van bij de NOVA aangeslo-
ten clubs kunnen, zo zij dit wen-
sen, voor een bepaald bedrag per
jaar, (voor 1985 wordt gedacht
aan ƒ10) een FILMERSPAS-
POORT verkrijgen. Dit wordt een
door de NOVA gewaarmerkt en op
naam gesteld legitimatiebewijs,
dat recht geeft op de volgende
persoonlijke faciliteiten:
- korting op toegang bij door de

NOVA georganiseerde manifes-
taties;

- korting van tenminste 15% op
artikelen uit de NOVA-winkel;

- korting van 30% op de abon-
nementsprijs van Filmbeeld;

- dekking van BUMA rechten vol-
gens overeenkomst bij openba-
re uitvoeringen;

- deelname aan cursussen tegen
een verlaagd tarief;

- recht op deelname aan door de
NOVA georganiseerde wed-
strijden;

- gratis beschikking over de in-
formatiebladen van de NOVA;

- reductie op inschrijfgeld voor
manifestaties;

- reductie op premie apparatuur-
verzekering;

- aanschaf NOVA-insigne tegen
kostprijs;

- mogelijkheid tot het huren van
films uit de filmotheek voor per-
soonlijk gebruik.

Loskoppeling
De loskoppeling van Filmbeeld en
het NOVA-lidmaatschap houdt in

dat diegenen, die niet beschikken
over een Filmerspaspoort, maar
wel Filmbeeld willen blijven lezen,
zich rechtstreeks bij de uitgever
zullen moet abonneren. De
abonnementsprijs van Filmbeeld
is thans ƒ 45,— per jaar.
Filmers, die niet zijn aangesloten
bij een NOVA-club kunnen zich
rechtstreeks aanmelden als Ifd van
de NOVA. Hiermee zijn zij geabon-
neerd op Filmbeeld en ontvangen
zij het Filmerspaspoort, dat recht
geeft op de bovengenoemde faci-
liteiten. Het bestuur heeft ge-
meend het abonnement op Film-
beeld in dit pakket te moeten be-

j houden omdat het blad het com-
j municatiemiddel vormt tussen de
| organisatie en de rechtstreekse
j leden.
j Voor 1985 wordt gedacht aan een

contributie van ƒ 50 voor deze
groep van leden.
Tussen de filmclubs onderling en
in hun relatie tot de landelijke
organisatie blijft de behoefte be-
staan aan regionale verbanden of
districten. In het denken van het
bestuur kunnen verbanden of dis-
tricten gevormd worden op geo-
grafische basis of anderszins, (b.v.
van videofilmers).
Het bestuur zal dit stimuleren en
via subsidies voor opleiding en
vorming financieel ondersteunen.
Het is echter de bedoeling, dat
deze verbanden of districten van-
uit de clubs worden opgebouwd.
De samenstelling van het toekom-
stige algemeen bestuur en de ver-
tegenwoordiging uit en door de
districten vormt op dit moment
nog een punt van studie. Evenals
de organisatie van de voorselec-
ties voor de Nationale Manifes-
tatie.

Statuten
Uiteraard zullen de statuten van
de NOVA aangepast dienen te
worden. De hiervoor door de alge-
mene vergadering in het leven ge-
roepen commissie, bestaande uit
de heren Geurt de Bruin, Douwe
Dijkstra en Arie de Jong is inmid-
dels met deze werkzaamheden
begonnen.
Via NOVAskoop zullen de club-
besturen in de volgende maanden
ongetwijfeld nader geïnformeerd
worden over de nieuwe vormen en
regels, die in het verkeer tussen de
clubbesturen, districtsbesturen en
het algemeen bestuur zullen gaan
gelden.
Wat denken wij nu met deze her-
structurering te bereiken?
In de eerste plaats om aan de
clubbesturen binnen het NOVA-
kader een grotere speelruimte te
bieden. Het is een realiteit, dat de
filmclubs in ons land zeer verschil-
lend van opzet en karakter zijn. Er
bestaan clubs, waarin alle leden
zich intensief met de filmhobby
bezig houden en waarin men liever
geen leden ziet, die zich uitslui-
tend passief opstellen. Het wordt
het volste recht van deze clubbe-
sturen om van hun leden te verlan-
gen, dat zij het Filmerspaspoort
aanschaffen en zich via de club
abonneren op Filmbeeld.

Service organisatie
Maar er zijn ook film clubs waar
het gezelligheidsaspect een be-
langrijke rol speelt en een deel van
de leden minder geinteresseerd is
in Filmbeeld en de NOVA. Waarbij
ook de financiële aspecten een rol
kunnen spelen. Ook deze clubs
horen bij een landelijke overkoe-

Glasscreen in NOVA-winkel
Zoals bekend is de NOVA-winkel
er voor artikelen, die in het meren-
deel van de fotozaken niet te be-
machtigen zijn. Het NOVA-bestuur
is er dan ook blij mee dat het aan
het bestaande assortiment Glass-
creen heeft kunnen toevoegen.
Glasscreen is ontworpen voor
doorzichtprojectie, en geeft daar-
bij een zeer gelijkmatige lichtver-
deling en geen 'hot spot' (een
puntvormig doorschijnen van de
projectielamp). Daarmee geeft
Glasscreen een duidelijk beter
beeld dan de van fabriekswege
aangebrachte glazen schermpjes
in viewers, titel-apparaten en over-
schrijfapparaten.
De NOVA-winkel kan nu Glass-
creen leveren in allerlei maten voor
allerlei merken en typen viewers,
etc. zoals AKAI, Cinegrafica, Erno,

EWA, Goko, Hahnel, Rowi. Mocht
de gewenste maat tot dan niet
voorkomen in de collectie van le-
verancier Van Doornen Innovision
en de eerste besteller is behulp-
zaam bij het vaststellen van de
exacte specificatie, dan krijgt hij/
zij 50% reductie. Glasscreen moet
worden besteld bij de NOVA-win-
kel, maar wordt franco toegezon-
den door Van Doornen Innovision.
Mijn ervaring met Glasscreen bij
het overschrijven met een Goko
VS-10 op video, en projectie op
beurzen in de NOVA-stand zegt:
profiteer ervan. En zeker van de nu
aangeboden, uniforme introduc-
tieprijs die geldig is tot eind 1984.
Daarna gaat de prijs variëren naar
gelang de bestelde afmetingen..
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pelende organisatie thuis en de
mogelijkheid hiertoe wordt thans
geschapen.

De NOVA zal in de toekomst moe-
ten functioneren als een service-
organisatie, die verschillende
dienstenpakketten aanbiedt tegen
verschillende vergoedingen. En de

nieuwe structuur biedt zeker meer
mogelijkheden om in te spelen op
een veranderend tijdsbeeld.
Als zodanig ziet het NOVA-be-
stuur de reorganisatie als een
goed compromis tussen uitersten,
waarin elke amateurfilmer zich zal
kunnen vinden.
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